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Obnova bytového domu
Zaujímavosťou je vstavaný výťah

Vlastníci bytového domu na Volgogradskej 90 v Prešove sa rozhodli modernizovať svoje bývanie. Investičný náklad tejto obnovy
bol takmer 266-tisíc eur. Vlastníci sa dohodli, že v rámci tejto
rekonštrukcie využijú úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, a to
vo výške 242.630 eur s 0% úrokovou sadzbou. Tá je garantovaná
počas celej doby splácania úveru, ktorého splatnosť je 25 rokov.
V štvorpodlažnom dome je 16 bytových jednotiek.
(Pokračovanie na str. 4)
ROZSAH PRÁC
 Kompletné zateplenie bytového domu (fasáda, strecha, sokel ...)
 Rekonštrukcia balkónov s výmenou nosnej konštrukcie
 Výmena spoločných rozvodov elektriny až k bytom
 Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytového domu
 Zhotovenie nového výťahu v bytovom dome
 Obnova odkvapového chodníka
 Vymaľovanie spoločných priestorov, oprava poškodených omietok

Vnímame a apelujeme, že štát musí
viac informovať obyvateľov o tom, aké
sú predpoklady v oblasti vývoja cien
a jeho regulácie. Čo pripravujú príslušné ministerstvá a aké budú kompenzácie pre obyvateľov.“

Natália Banduričová
predsedníčka predstavenstva a riaditeľka spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT

RAST CIEN JE CELOSVETOVÝ
V tomto čase sa aj spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov musí vyrovnať s rastom cien energií a hľadať rezervy, ako udržať prijateľné ceny pre konečných odberateľov. Po vyše dvoch rokoch pandémie koronavírusu svetom
otriasa vojnový konflikt na Ukrajine. O tom, ako sa svetové udalosti odrazili
na cene tepla v Prešove, hovorí predsedníčka predstavenstva a riaditeľka
spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT Natália Banduričová.

„Rok 2021 bol aj pre nás náročný.
Malý neviditeľný vírus vyvolal paniku
a ovplyvnil sociálne správanie ľudí, no
ovplyvnil aj ekonomiku, čo prinieslo
zmeny v globálnom svete. Teraz do
toho prišiel konflikt na Ukrajine a to
situáciu ešte viac vyhrotilo. Narážam
tým na zvyšovanie cien komodít - vody,
plynu, elektrickej energie, drevnej
štiepky. Tento celosvetový trend, žiaľ,
my ovplyvniť nevieme. SPRAVBYTKOMFORT je výrobcom tepla a tieto
komodity tvoria naše hlavné nákladové
položky. Aj my sa musíme vyrovnať
so zvyšovaním cien, ktoré sa javilo zo
začiatku ako prechodné. Teraz vidíme,
že situácia je veľmi vážna a dnes už hovoríme o tom, kedy a v akých výškach
cien energií sa situácia stabilizuje.“
Môžeme konkretizovať, aký dopad
mal celosvetový rast cien komodít
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na vašu spoločnosť ako dodávateľa
tepla?
„Aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) predpokladal v roku 2021
len prechodné zvýšenie ceny plynu.
Cena tejto komodity, ktorá je počítaná
vo variabilnej zložke ceny tepla, je vo
výške 41,485 €/MWh. Cena je rádovo
vyššia, ako sme nakupovali roky
predtým, kedy sa pohybovala okolo
20 eur. Nám sa nepodarilo nakúpiť za
uvedenú sumu (41,485 eur). Nákupná
cena bola 65 €/MWh. To znamená, že
na každej MWh prerábame približne
20 eur a to je veľa. Tento rok (2022)
bude naozaj veľmi ťažký – musíme
vyrábať, musíme teplo dodávať aj s vedomím, že je to so stratou. Cena plynu
je omnoho vyššia, ako nám dovolilo
URSO premietnuť do ceny tepla.
Ceny sú v roku 2022 zo strany URSO
regulované, no aj tak budú opäť vyššie.

Ako k tomuto trendu vývoja cien
pristupujete? Viete krivku ich rastu
ovplyvniť?
„Prešov má výhodu, že na výrobu
tepla využívame aj biomasu. To nám
umožnilo zmierniť dopad vysokej ceny
plynu na cenu tepla. SPRAVBYTKOMFORT svojimi investíciami každoročne
prispieva k tomu, aby výroba a distribúcia tepla bola čo najefektívnejšia,
a tým sa snaží zmierňovať výkyvy
cien komodít a ich vplyv na variabilnú zložku ceny tepla. Na skvalitnení
sietí rozvodov tepla v krajskom meste
pracujeme aj naďalej. Zo zdrojov EÚ
spúšťame realizáciu prepojenia kotolne
na biomasu s kotolňami na Sídlisku
3. To má priniesť zníženie spotreby
plynu a zníženie emisií. Najväčší efekt
to bude mať predovšetkým v letných
mesiacoch, kedy budeme využívať na
výrobu tepla na prípravu teplej vody len
drevnú štiepku. Je to druhá akcia realizovaná financovaním z eurofondov.
Na Sídlisku Sekčov plánujeme projekt
kogeneračných jednotiek a tepelných
čerpadiel. Na Veselej ulici chceme
zmodernizovať kotolňu tiež s využitím
OZE (obnoviteľné zdroje energie). To
sú naše zámery, ktoré majú prispieť
k zmierňovaniu nárastu cien plynu.“
Vedia dnes ešte aj domácnosti
v bytových domoch nájsť rezervy
a ušetriť na energiách?
„V rámci tohto vydania magazínu
prinášame niekoľko tipov, ako môže
domácnosť prispieť k úspore. V každom prípade sa každý z nás musí
zamyslieť a pristúpiť k hospodárnemu
narábaniu s energiami. Sú to maličkosti, ktoré v konečnom dôsledku
môžu priniesť každému finančnú
úsporu. Dnes vidíme napríklad trend
rastu cien nafty, stavebného materiálu, potravín... Žiaľ, nie všetko máme vo
svojich rukách, ale rezervy, ako ušetriť
aj na energiách, tu sú.“
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TIPY AKO UŠETRIT
Ceny energií neustále rastú. Ich
spotrebu však vieme ovplyvniť malými zmenami v našom každodennom
živote. Prinášame vám niekoľko rád
a tipov, ako správnym hospodárením dokážete ušetriť.

VODA

Sprchovanie – počas mydlenia zastavte prúd
vody.
Umývanie zubov – používajte pohár vody
a neumývajte zuby pri pustenej vode.
Umývačka – používajte ju efektívne, nepúšťajte ju poloprázdnu.
Umývanie riadu pod tečúcou vodou je
plytvanie.
Pranie – ak periete podľa farby – dohodnite
sa a uprednostnite počas týždňa farebné
oblečenie, naplníte tak práčku a nebudete
púšťať práčku poloprázdnu.
Sušenie - pokiaľ je to možné, bielizeň sušte
vonku, je to zadarmo.
Nižšia teplota prania - ak nie je oblečenie
veľmi zašpinené, skúste zvoliť nižšiu teplotu
prania, prípadne kratší program, ušetríte
energiu.

TEPLO

Teplota v izbách - izby neprekurujte,
používajte termostatické hlavice a napríklad
na noc znížte kúrenie o jednu polohu na
termostatickej hlavici nižšie.
Okno na „vetračku“ – plytvanie peňazí za
kúrenie.
Krátko vetrajte – počas vetrania termostatickú hlavicu zatvorte.
Nezakrývajte radiátory – záclony a závesy
môžu brániť teplému vzduch v prúdení
v miestnosti, určite nesušte bielizeň na
radiátoroch.
Pre lepší odraz tepla použite reflexnú fóliu za
radiátor.

ELEKTRICKÁ
ENERGIA

Osvetlenie – používajte úsporné žiarovky.
Novinkou sú kuchynské LED pásy, ktoré
osvetlia väčšiu plochu rovnomerne, majú
nízku spotrebu a dlhú životnosť .
Zdroj: internet
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EUROFONDY

Investícia na Sídlisku III
Uspeli sme s ďalším projektom na
znižovanie emisií a efektívne využívanie
biomasy pri výrobe tepla a podarilo sa
nám získať ďalšie finančné prostriedky
z európskych zdrojov na modernizáciu
tepelných rozvodov.
Cieľom je rozvoj účinného systému
centrálnej kotolne - Jazdecká napojením
plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš Prešov
(prestavba kotolní K-4, K-3 na výmenníky
a napojenie kotolne Bikoš na okruh K-4).
Z balíka finančných prostriedkov poskytnutých pre zlepšenie kvality životného
prostredia bolo na rozvoj účinného
systému CK Jazdecká už schválených
približne 2,1 milióna eur, pričom 1,786
tisíc eur je nenávratný príspevok a rozdiel
je výška spolufinancovania, čo predstavuje čiastku 315 tisíc eur. Investičná akcia
sa bude týkať Sídliska 3, pričom centrálna
kotolňa Jazdecká bude prepojená primárnym potrubím s plynovými kotolňami K3,
K4 a K Bikoš. Prepojením bude dosiahnutá možnosť úplného odstavenia kotolne
Bikoš. V kotolniach K3 Prostějovská ul.
a K4 Bajkalská ul. bude technológia

plynových kotlov odstránená a stanú sa
z nich výmenníkové stanice. To umožní
odstavenie 11 plynových kotlov a zníženie
emisií o približne 1,22 t/rok CO2 a cca
0,16 t/rok TZL (tuhé znečisťujúce látky).
Výstavba začala nevyhnutným výrubom
stromov v ochrannom pásme budúceho
i súčasného teplovodu. Zemné práce
začali v apríli a potrvajú do novembra
tohto roka. Výstavba a výmena potrubia
povedie cez ulice Bajkalská, Šmeralova a
Prostějovská. Nová vetva teplovodu bude
medzi kotolňami K2 a K3, k Základnej
škole Šmeralova a vetva k Technickým
službám.
Stavebné práce budú znamenať dočasné
zníženie komfortu bývania obyvateľov
dotknutých ulíc. V rámci prác budeme
musieť zasiahnuť plochy zelene, parkovísk,
chodníkov a časti ciest.
Prosíme preto o zhovievavosť a pochopenie. Práce budú ukončené uvedením
komunikácií do pôvodného stavu. Pre obyvateľov mesta Prešov to bude znamenať
ďalšie zlepšenie kvality ovzdušia a zároveň
bezpečnú, spoľahlivú a komfortnú dodávku tepla.

PREVOD BYTU
Na vklad do katastra nehnuteľností je
potrebné predložiť potvrdenie o nedoplatkoch. Toto potvrdenie vydávame
na počkanie v Zákazníckom centre
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov do
rúk pôvodného vlastníka bytu.
Až po povolení vkladu vlastníckeho práva
na nového vlastníka realizujeme prevod
bytu bez zbytočného odkladu, najneskôr
do 30 dní od povolenia vkladu.
K prevodu bytu je potrebné:
 účasť oboch zúčastnených strán;
 spísanie dohody o prevzatí práv a povinností spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru a potvrdenie podpisu
predávajúceho a kupujúceho;
 rozhodnutie z katastra nehnuteľností
o povolení vkladu vlastníckeho práva
(prípadne list vlastníctva, na ktorom je už
zapísaný nový vlastník a kúpnu zmluvu);
 odpočty teplej a studenej vody ku dňu
prevodu bytu;
 odpočty meračov na radiátoroch (pokiaľ
sú namontované) ku dňu prevodu bytu;

 platný občiansky preukaz.
V prípade, že sa predávajúci alebo kupujúci nemôže dostaviť k prevodu bytu, je
potrebné úradné splnomocnenie.
Čo je potrebné spraviť, keď vlastník
bytu zomrie?
Okrem iných formalít, ktoré je potrebné
vybaviť, je dôležité:
 nahlásiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu správcovi bytového domu,
predložiť alebo zaslať e-mailom kópiu
úmrtného listu;
 bezodkladne doručiť kópiu dedičského
konania.
Dedičské konanie trvá nejakú dobu a dovtedy je potrebné poskytnúť túto informáciu, aby mohli byť do dedičského konania
prihlásené pohľadávky a záväzky.
Zároveň preto, aby sme sa vyhli vzájomným nepríjemnostiam. Je dôležité, aby
správca pri výkone správy nezasielal
zomrelému vlastníkovi pozvánku na domovú schôdzu, nedoručoval ročné vyúčtovanie nákladov za užívanie bytu na meno
zomrelého, neupomienkoval zomrelého.

3

Obnova
bytového
domu

Stavebné úpravy v byte

ZAUJÍMAVOSŤOU
JE VSTAVANÝ VÝŤAH

Zároveň je v plánovanom projekte nutné dodržať tieto zásady:
- Výmena okien v bytových domoch je prípustná len za okná
v rovnakom veľkostnom tvare, členení a farebnom prevedení.
- Zasklenie loggií v bytových domoch prispôsobte už existujúcim
zaskleným loggiám, v prípade výmeny deliacej loggiovej steny
dodržte pôvodné členenie na fasáde a farebnosť v rámci bytového domu.
- Pri zasklení loggie doložte zdokumentovanie jestvujúcej fasády
s vyznačením loggie, na ktorej budú uskutočnené stavebné
úpravy (prípustným zdokumentovaním jestvujúceho stavu je aj
fotodokumentácia).
- Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytového domu
v prípade, že počas rekonštrukcie bude vlastník zasahovať do
spoločných častí a zariadení bytového domu. (zásah do nosných
múrov; zmena vzhľadu fasády, napr. inštalovaním klimatizácie,
zasklenia loggie; odpojenie sa od centrálneho zdroja tepla).
Súčasťou ohlásenia stavebnej úpravy má byť aj vyjadrenie vlastníkov susedných bytov, ktorá by mohla mať dopad na vlastníkov
susedných bytov (zmena v umiestnení zriaďovacích predmetov
- kuchynských liniek, vaní, sprchovacích kútov, WC oproti pôvodnému stavu).
V prípade výmeny kotlov (podľa § 17 zákona 137/2010 Z. z.)
súhlas orgánu ochrany ovzdušia (ohlásenie len v prípade, že
sa nejedná o zmenu v spôsobe vykurovania. Výmena vykurovacích telies gamatiek za vykurovanie z vykurovacieho kotla, zmena
vykurovacieho média, napr. z tuhého na plynné, resp. iná zmena
podlieha povoleniu zmeny v užívaní stavby).
Zároveň máme pre vás niekoľko tipov pre dobré spolunažívanie počas rekonštrukcie:
- Dodržiavajte čas stavebných činností v bytovom dome od 8.00 18.00 h, okrem dní pracovného pokoja a sviatkov.
- Ak odstavíte spoločné prípojky vody, elektrickej energie, plynu,
je potrebné to oznámiť vlastníkom bytov najmenej 12 hodín
vopred.
- Pri výmene podláh použite izoláciu proti kročajovej nepriezvučnosti. Kročajová izolácia je pomenovanie zvukovej izolácie podlahy
proti hluku spôsobeného kráčaním, dupotom, posúvaním stoličiek,
skrátka hluku, ktorý vzniká pri priamom kontakte s podlahou.
- Ponechajte vôľu pri stúpacích rozvodoch kúrenia - dilatovanie
materiálov, z ktorých sú rozvody vyrobené, pri spúšťaní a odstavení vykurovania pri pevnom osadení spôsobujú nepríjemné
zvuky ako pukanie, praskanie.
- Existujúce spoločné vetracie prieduchy, antény nesmú byť
odstránené.
- Po ukončení stavebných prác je potrebné predložiť správcovi
protokol o vykonanej skúške elektrického a plynového zariadenia a o kontrole komínov v prípade, ak boli menené.

(Pokračovanie zo str. 1)
„Bytovka bola zastaralá, nebola zateplená a chýbal
výťah – to bolo zároveň aj hlavnou kostrou celej modernizácie bytového domu. Prevažne starší obyvatelia,
aj vzhľadom na zdravotné problémy, apelovali predovšetkým na výťah,“ uviedol Peter Cinkanič, zástupca
vlastníkov bytov a pokračoval, „vzhľadom na využitie
finančných prostriedkov zo ŠFRB, ktoré nie je možné
čerpať postupne, sme k obnove pristúpili komplexne.
Začali sme v lete 2021 a sme pred ukončením prác.“
V tomto bytovom dome nikdy výťah nebol. Teraz majú nový,

Peter Cinkanič
zástupca vlastníkov bytov

vstavaný. Nie je to jediné špecifikum tejto obnovy na Volgogradskej 90. „Aj obyvatelia z okolitých domov k nám
chodia a zaujímajú sa o balkóny, ktoré sme vymenili. Pri
ich výmene bola použitá špeciálna technológia zavesenia, a to bez zásahov do bytov – len z vonkajšej strany,“
uviedol P. Cinkanič a ako dodal, „v rekonštrukcii ešte
stále pokračujeme, podpísala sa pod to aj koronakríza,
zvyšujúce sa ceny materiálov... Naopak – úsporu už
vidím aj ja pri nastavení polohy ventilu kúrenia.“
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Ak sa rozhodnete pre modernizáciu a obnovu
svojho bývania, vyplývajú z toho určité povinnosti.
Zámer rekonštruovať byt je potrebné ohlásiť na
Mestský úrad, odbor služieb občanom, Jarkova 26,
Prešov. Zároveň je potrebné predložiť potrebnú
dokumentáciu. Všetky požadované tlačivá nájdete
na webovom portáli mesta Prešov – www.presov.sk.

MAGAZÍN SPRAVBYTKOMFORT

V NAŠEJ SPRÁVE  
SOĽNOBANSKÁ 6
Prelínanie histórie
a súčasnosti
Bytový dom vznikol ako novostavba v Pamiatkovej zóne
Soľná baňa. Pôvodný objekt, v minulosti vraj slúžil ako
materská škôlka, bol v čase jeho odstránenia už v zlom
technickom stave – prefasádovaný, s deštrukciami už sekundárnych vnútorných konštrukcií.
Nový objekt je voľne stojaci, osadený na rohovej parcele.
Z dvoch strán ho lemuje cestná komunikácia, ktorá je sčasti
oddelená od objektu zelenou plochou a z dvoch strán je
obklopený uzavretým súkromným dvorom s parkoviskami
a zeleňou. Celý objekt je novostavba, ktorá bola vybudovaná na mieste pôvodnej asanovanej stavby. Objekt je
trojpodlažný, kde suterén tvoria parkovacie miesta, pivnice
a spoločné priestory a prízemie a podkrovie je tvorené siedmimi bytmi a spoločnými priestormi. Podkrovné byty majú
k dispozícii aj pôjd. Krajský pamiatkový úrad Prešov usmernil novostavbu na mieste pôvodného objektu s rešpektovaním jeho hmotovo-objemového riešenia a primerane aj
výrazu. Zachovala sa osovosť a členenie okien v uličnej
fasáde a tvar strechy, keďže sa jedná o objekt v Pamiatkovej
zóne Soľná Baňa. Na základe dobovej fotografie boli pri
výstavbe zachované rysy pôvodného objektu. Investor nás
oslovil a rozhodol sa zveriť správu objektu do našich rúk.
Počas desiatich rokov sme zaznamenali nárast bytov do
správy. Z novostavieb spravujeme 410 bytov, od iných
správcov či zrušením spoločenstva sa k nám rozhodlo
prejsť 232 bytov. Správu bytového domu zabezpečujeme profesionálne a sústreďujeme sa na potreby každého bytového domu samostatne.
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Pôvodný objekt na Soľnobanskej ulici č. 6 v Prešove – Solivare
zdroj: archív Krajského pamiatkového úradu Prešov

POSKYTUJEME
 ekonomickú a technickú správu bytov a nebytových objektov;
 právne služby v oblasti správy bytov;
 metodickú pomoc pri komplexnej obnove bytových domov;
 kompletné poradenstvo v oblasti energetiky, vody a technickej infraštruktúry;
 vedenie ekonomickej a účtovnej dokumentácie;
 spracovanie ročného vyúčtovania;
 informovanosť – bezplatne ponúkame prístup na portál
PO SCHODOCH, kde si zákazníci majú možnosť prezerať
informácie o byte a bytovom dome;
 garancia vašich financií - vedieme samostatné účty pre každý
bytový dom, umožňujeme sledovanie stavu účtov prostredníctvom našej webovej stránky pre zástupcov vlastníkov
bytov;
 ponúkame široký sortiment činností - havarijnú službu,
poradenstvo o možnostiach obnovy bytových domov,
poradenstvo o možnostiach šetrenia s energiou, právne
poradenstvo;
 spoľahlivosť - spravujeme váš objekt a sústredíme sa na
požiadavky každého domu samostatne;
 máme dlhoročné skúsenosti - pôsobíme v tejto oblasti
viac ako 60 rokov;
 komunikácia s klientom - v priebehu celého týždňa v našom
modernom zákazníckom centre sú naši pracovníci ochotní
zodpovedať vaše otázky, sme k dispozícii aj prostredníctvom telefónu a e-mailu.
Máte záujem o naše služby, kontaktujte nás
Jozef Čupa, vedúci správy bytov a objektov
telefón: +421 51 7567 715
mobil: +421 905 822 169
email: jozef.cupa@spravbytkomfort.sk
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má byť pod kontrolou

c) zabezpečiť opravy a údržbu
kanalizačnej prípojky na vlastné
náklady.
Dobrou starostlivosťou
Údržba a prevádzkovanie kao kanalizačnú sústavu
nalizačných prípojok aj napriek
tomu, že prípojky nie sú súčasťou
sa dajú ušetriť nemalé
verejnej kanalizácie, ale tvoria
finančné prostriedky.
jeden celok na stokovej sieti, by
Kanalizácia v bytovom
Čo na to hovorí zákon?
sa nemalo odlišovať od údržby vyV zmysle platnej legislatívy o tom
dome slúži na odvádzanie konávanej na verejnej kanalizácii.
pojednáva zákon o verejných
Toľko teória, z ktorej vyplýva, že
odpadových vôd
vodovodoch a verejných kanalizákanalizačná prípojka je vo vlastciách (č. 442/2002 Z. z. a o zmene
z nehnuteľnosti do verejnej níctve vlastníkov bytov a nebya doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.
tových priestorov, o ktorú sa
kanalizácie. Pod pojmom
o regulácii v sieťových odvetviach,
treba náležite starať. Ako správca
§ 3 Zriaďovanie a vlastníctvo verejbytových domov odporúčame
„odpadové vody“ máme
ných vodovodov a verejných kanalizabezpečovať pravidelnú cyklicna mysli splaškové vody
zácií ods. (5)), ktorý hovorí:
kú kontrolu kanalizačnej sústavy
a vody z povrchového
Za verejnú kanalizáciu ani jej
bytového domu, ktorá má predsúčasť sa nepovažujú kanalizačné
chádzať výskytu nežiaducich javov
odtoku (zrážkové vody).
prípojky (podľa písm. h).
na kanalizácii, ako je upchatie kaO tom, čo je kanalizačná prípojka,
nalizácie, poškodenie kanalizácie,
sa píše v § 4 ods. (2) toho istého
poškodenie kanalizačných šácht,
šíriaci sa zápach, zvýšený výskyt hlodavcov v kanalizácii.
zákona:
Za ideálny stav sa považuje vizuálna kontrola kanalizácie
Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa
v rámci cyklickej (pravidelnej) kontroly minimálne 1-krát
odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta
vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objekročne.
tu, alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojNa základe takto vykonanej vizuálnej kontroly sa
ky do verejnej kanalizácie; toto zaústenie je súčasťou
verejnej kanalizácie.
následne plánujú ďalšie činnosti údržby:
 strojné čistenia zanesených kanalizačných potrubí,
Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda
z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na
prípadne monitoring inšpekčnou kamerou za účelom
zistenia technického stavu kanalizácie;
verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou
 strojné čistenia kanalizačných šácht;
stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
Tu je presne zadefinované, že len bod napojenia na ve opravy poškodených potrubí, kanalizačných šácht;
rejnú kanalizáciu sa považuje za verejnú kanalizáciu.
 deratizácia kanalizácie.
Ďalej za povšimnutie stojí, kde sú určené podmienky
Je výlučne na vlastníkoch kanalizácie, aký spôsob
vlastníka kanalizačnej prípojky §4 ods. (8).
údržby si zvolia a ako často túto údržbu budú vyžadovať.
Správca bytového domu je pripravený v súčinnosti so
Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:
zástupcami vlastníkov bytov túto činnosť zabezpečovať,
a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej
čím by sa predchádzalo neočakávaným haváriám kanaliprípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným
začnej sústavy, a tým aj šetreniu finančných prostriedkov
prevádzkovateľom verejnej kanalizácie,
v prípade väčšej opravy z dôvodu zanedbanej údržby
b) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná
kanalizácie.
a vybudovaná tak, aby nedošlo ku zmenšeniu prietočnéV prípade záujmu o kontrolu kanalizácie neváhajte a konho profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,
taktujte svojho technika.
V praxi sa stretávame s tým, že
zákazníci nevedia správne posúdiť,
či v prípade poruchy na kanalizácii
(upchatie či poškodenie kanalizácie)
sa jedná o kanalizáciu v ich vlastníctve, alebo o verejnú kanalizáciu
v správe VVS a.s., závod Prešov.
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Protipožiarna
bezpečnosť
bývania
Všetci sa doma chceme cítiť bezpečne,
avšak absolútna bezpečnosť neexistuje.
Svojím zodpovedným konaním a predvídavosťou môžeme ochrániť seba a svoje okolie
pred stratou majetku, zdravia alebo života.
Chodby – Schodiská - Odpočívadlá
Tieto spoločné priestory je potrebné chápať ako systém
únikových ciest. Preto akékoľvek ich úpravy: zabratie
chodieb pre iný účel, pričlenenie k bytovej jednotke, rušenie priechodov do susedných sekcií a pod. predstavujú zásadný zásah do bezpečnostného riešenia objektu,
ohrozenie osôb a ich evakuácie, sťažujú prípadný zásah
hasičskej jednotky.
Na chodbách bytových domov často nachádzame
skrine, kvetináče, skrinky na obuv a ďalšie predmety,
ktoré zužujú únikovú cestu, vytvárajú prekážku pri
evakuácii osôb z objektu a tiež zvyšujú riziko vzniku
požiaru a zadymenia únikových ciest.
Osobitne nebezpečné je zatarasenie chránených únikových ciest. Chránená úniková cesta musí byť oddelená
od ostatných požiarnych úsekov predpísanými typmi
požiarnych uzáverov otvorov (z hľadiska schopnosti
odolávať po stanovenú dobu predpokladaným teplotám,
poprípade aj dymu). Chránené únikové cesty je potrebné vybaviť núdzovým osvetlením a každá úniková cesta
musí byť vybavená bezpečnostným značením (smery
úniku, evakuačné východy a pod.).
V chránenej únikovej ceste sa nesmie nachádzať žiadne
požiarne zaťaženie (napr. horľavé obloženie, vstavaný
drevený nábytok, nepotrebné veci a pod.).
Často zanedbávanou povinnosťou je zaistiť voľný prístup
a funkčnosť mechanizmov otvárania okien, prípadne
ďalších otvorov určených na odvetranie únikových ciest.
Snaha zvýšiť objektovú bezpečnosť a ochranu osôb aj
majetku, zaistiť bytové domy pred kriminálnymi živlami,
vedie k stavebným a iným úpravám, ktoré sú však v zásadnom rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou.
Najčastejšie sú zamykané vstupné dvere, inštalované
takzvané „gule“ namiesto kľučiek, jednotlivé podlažia alebo časti domu sú oddeľované mrežami.
Počas preventívnych protipožiarnych prehliadok často

2022

upozorňujeme na zanedbanie základnej požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť a na to, že stavba musí umožniť bezpečnú evakuáciu osôb, zvierat, prípadne majetku.
Čo musíte v bytovom dome udržiavať trvalo voľné:
 únikové cesty;
 únikové východy;
 zásahové cesty;
 nástupné plochy;
 prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej
energie, plynu, vody;
 prístup k požiarnym zariadeniam (napr. hasiace prístroje, hydranty, suchovody, EPS...);
 prístup ku komínom.
Dvere - zamykanie
a protipožiarna bezpečnosť objektov
Ochrana osôb má zo zákona prednosť pred ochranou
majetku. Byt je považovaný za samostatný požiarny
úsek – obytnú bunku s normatívnou požiadavkou na
bezpečnosť požiarneho uzáveru (EI 30 D3 (príp. EW 30
D3). Pripomeňme aj požiarne značenie dverí. Označenie triedy dverí EI a EW určuje miesto merania teploty
na odvrátenej strane dverí. Pri triede EW sa meria teplo
vychádzajúce z dverí a pri triede EI je kritériom samotná
povrchová teplota dverí. Číselné označenie 30 určuje
dobu v minútach, počas ktorej dokážu dvere vzdorovať
plameňom či vysokým teplotám. Spravidla je možné sa
stretnúť s označením 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minút. Označenie D3 určuje konštrukciu dverí. Konkrétne
označenie D3 hovorí, že dvere sú vyrobené z materiálu,
ktorý zvyšuje v požadovanom čase požiarnej odolnosti
intenzitu požiaru. Ide spravidla o drevené dvere alebo
o kovové dvere, ktoré na sebe majú drevenú alebo
sololitovú dosku s hrúbkou väčšou ako 1 mm. Označenie
D1 sa používa pre materiály nezvyšujúce v požadovanom čase požiarnej odolnosti intenzitu požiaru – takto
bývajú označené celokovové dvere. Požiadavka na
požiarnu odolnosť dverí sa vzťahuje aj na výmenu dverí
spoločných priestorov bytového domu, ktoré sú brané
ako samostatné požiarne úseky. Jedná sa o kočikárne,
pivničné priestory atď.
Je nutné upozorniť na skutočnosť, že pokiaľ vo vašom
byte začne horieť, je účelom protipožiarnych bytových
dverí predovšetkým ochrániť unikajúce osoby z vyšších
poschodí. Evakuačná cesta, teda schodisko v bytovom
dome, je vedené v tesnom susedstve bytových dverí. Pokiaľ nie sú dvere vyrobené, dodané a namontované v súlade s vyššie uvedenými normami, môže sálajúce teplo
z dverí, alebo dokonca plamene prechádzajúce dverami, zabrániť obyvateľom domu v bezpečnom opustení
bytového domu. V tomto prípade sa majiteľ bytu dopúšťa
trestného činu ohrozenia osôb a stáva sa zodpovedným
za prípadnú ujmu.
Zdroj: BTS-PO, s.r.o.
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Poistenie
v bytovom dome
Spoločnosť Finančné centrum a.s.
v spolupráci so správcom bytových
domov Spravbytkomfort, a.s. Prešov dlhodobo aktualizujú poistné
zmluvy bytových domov. Výsledkom
tejto práce je vysoká kvalita a rozsah poistného krytia, najnižšie ceny
poistného, presne stanovené poistné
sumy – hodnoty stavieb, zabezpečenie vinkulácií. Dôkazom je viac ako
100 vyriešených škodových udalostí
ročne.
Trh s nehnuteľnosťami, aktuálne
nárasty cien stavebných materiálov,
surovín a pohonných látok sú podnetom poisťovní na úpravu poistných
súm a tiež cien poistného. Tieto faktory zásadným spôsobom ovplyvňujú
likvidáciu prípadných škôd a poistné
plnenie tak nemusí stačiť na pokrytie
všetkých výdavkov. Spravbytkomfort,
a.s. Prešov v spolupráci s Finančným
centrom a.s. však zabezpečili pre
vlastníkov fixnú cenu poistného na
obdobie 2021 - 2024 s garanciou
neuplatnenia podpoistenia. V čase
vysokej inflácie je to výrazný krok
pre vlastníkov bytov a nebytových
priestorov.
Skúsenosti s poistením bytových
domov nás motivovali k vytvoreniu
jedinečného produktu na Slovensku.
Pri škodách sa často stretávame

s nárokom na náhradu poškodených
hnuteľných vecí, napr. pri vodovodných škodách, požiaroch alebo
krádeži. Poistenie bytových domov
kryje škody na hnuteľných veciach len
pri zodpovednostných škodách, ako
napr. zatečenie zo strechy, vytopenie
od suseda.

Hodnota
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Náš exkluzívny produkt:
€ / mesiac

€ / rok

12 000 €

2€

25 €

25 000 €

3€

35 €

50 000 €

5€

65 €

75 000 €

7€

85 €

100 000 €

8€

95 €

Porovnanie s obdobnými produktmi:
1.

2.

3.

39 €

55 €

76 €

52 €

96 €

107 €

75 €

174 €

184 €

99 €

252 €

262 €

123 €

331 €

340 €

V prípade, že vás tento produkt zaujal, ale máte ďalšie otázky, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom mailovej komunikácie na adrese info@fc.sk
alebo na telefónnom čísle +421 950 236 345.

Dôležité kontakty
Recepcia
Havarijná služba
Havarijná služba
počas pracovnej doby
Havarijná služba mobil
info@spravbytkomfort.sk
www.spravbytkomfort.sk

Domácnosť je tak potrebné poistiť
samostatne, čo však predstavuje cenu
100 - 200 Eur za byt ročne. Finančné
centrum a.s. však pripravilo exkluzívnu možnosť poistiť si privátny majetok
prostredníctvom správcu bytového
domu Spravbytkomfort, a. s. Prešov
s maximálnym krytím na trhu za
prijateľnú cenu. Produkt bol dlhodobo pripravovaný a spresňovaný tak,
aby pokrýval všetky poistiteľné riziká
bývania v bytovom dome, dostupné
pre všetkých.

051/7567 701
051/7567 601
051/7567 628
0908 021 322
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